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VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB) – Comunicação de Líder: 

Sra. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, esse é o tipo de 

fala que nenhum colega gostaria de fazer, muito menos de um líder 

de um partido, mas ouvindo um aproveitador sanguessuga, urubu, 

como o vereador do PSOL que se pronunciou aqui, aproveitando a 

carniça dos outros, senhor urubu, aproveitando... Carniceiro! Esse é o 

tipo de caráter que a gente vê agora. A gente vê agora, nessa hora, 

como é o caráter das pessoas. Esse nosso partido... Esse é um 

partido... 

 

(Aparte antirregimental do Ver. Roberto Robaina.) 

 

VEREADOR IDENIR CECCHIM (MDB): Olha, eu gostaria muito de lhe dar um aparte, 

vereador, mas, infelizmente, o senhor gasta o tempo atingindo as pessoas que não 

merecem. O senhor atingiu todo o MDB, o senhor não atinge o seu partido porque não é 

partido, é um puxadinho do PT – é puxadinho! E o seu caráter, hoje aqui foi demonstrado, 

é pequeno! Não é um partido que o senhor está atingindo, o senhor está atingindo os 

vereadores. Pode acontecer alguma coisa assim com muitos vereadores. Eu não vou falar 

do caso Marielle, eu não vou falar que o Freixo, que é seu colega, é daquelas milícias do 

Rio de Janeiro, aquele pessoal que manda na polícia podre. Eu não vou falar aqui porque 

o senhor não tem mais tempo para se defender, mas eu não vou dizer que o senhor é 

igual as milícias, porque o senhor não é, o senhor pode ser um aproveitador na hora da 

desgraça, mas o senhor não é miliciano, acho que nem tem coragem para isso – nem tem 

coragem para isso! Então, eu acho bom o senhor se guardar um pouquinho, porque 

podem lhe fazer falta algumas palavras. Podem lhe fazer falta palavras. O MDB deu uma 

nota ontem dizendo: “Queremos a verdade!.” O senhor não quer a verdade? Parece que 

não! Nós queremos a verdade, o vereador se licenciou do partido, se licenciou da 

Câmara, nós votamos agora o seu afastamento para que quem está averiguando faça a 

averiguação, e não vai ser o senhor que vai acusar, julgar e prender! O senhor não vai 

fazer isso porque não tem competência, não tem juízo e não tem capacidade. O senhor é 

um vereador aproveitador! Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 


